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Senor, ainda 
o Senhor

A recuperAção dA AudiênciA no SBT nA luTA pelA vice-liderAnçA 

reforçA o cAriSmA peSSoAl de Silvio SAnToS e eSTimulA deBATe SoBre 

concorrênciA em Tv ABerTA e SuceSSão nA emiSSorA

dA redAção*
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A 
sala de Silvio Santos, 
no 1º andar da sede 
da emissora, na via 
Anhanguera em São 
Paulo, está quase 

sempre vazia. Há muitas lendas 
sobre o recinto. Dizem que, em um 
compartimento escondido, Silvio 
Santos mantém dezenas de apare-
lhos de televisão, sintonizados cada 
um em uma emissora diferente e 
que parte de seu dia é ocupado por 
ele a assistir simultaneamente a 
diversos programas televisivos. 
Afirmam também que o ambiente 
tem o tamanho de um bom aparta-
mento, o que é bastante provável. 
Quando um jornalista, um profissional do 
mercado publicitário ou um artista deseja 
ostentar status, afirma ter conversado com 
Silvio Santos em sua sala, o que é bastante 
improvável. A sala de Silvio Santos é um 
mundo de solidão. Nem ele mesmo freqüenta 
aquele espaço. Na sala de Silvio Santos, só há 
espaço para um homem, Senor Abravanel. 

Enquanto poucos conhecem Senor Abravanel, 
todos reconhecem Silvio Santos. Essa polari-
dade também resiste no mundo dos negócios. 
Sendo Santos, Abravanel é, sem dúvida, um 
dos mais geniais homens de comunicação do 
país. Sendo Abravanel, Santos é um controver-
so empresário, alvo de questionamentos admi-
nistrativos por especialistas em mercado e 
estigmatizado por mitos e preconceitos nem 
sempre verdadeiros, alimentados, essencial-
mente,  pela imagem consolidada do próprio 
mito, que se esquiva de muita gente e, em 
especial, de jornalistas. 

Nos últimos anos, a disputa no mercado de 
televisão aberta no Brasil mudou significativa-
mente. Até a década de 1990, a concorrência 
pelo público e pelo bolo publicitário parecia 
escrita em pedra: no primeiro lugar, a Rede 

Globo; em segundo – ostentando o título de vice-
líder eterno e absoluto – o SBT. Do terceiro lugar 
em diante, as emissoras brigavam, ponto a ponto, 
centavo a centavo, por suas posições, elásticas ao 
longo dos dias, onde duelavam Bandeirantes, 
Record, e, nos últimos tempos, a Rede TV!. Quando 
se viu ameaçado, Senor Abravanel convocou o 
melhor entre os 18 mil funcionários das empresas 
de seu grupo: o apresentador Silvio Santos. Ele 
vasculhou o arquivo, recuperou uma antiga novela 
de sucesso, “Pantanal”, exibida pela TV Manchete 
em 1990, alterou a grade de programação, ofere-
cendo sua linha de espetáculos no horário em que 
as emissoras concorrentes apresentam telejornais, 
investiu no talento de uma menina de seis anos, 
Maísa, líder nas manhãs de sábado e pico de audi-
ência aos domingos e, arregaçando as mangas, 
voltou às telas no dominical “Programa Silvio 
Santos”, uma maratona de cinco horas, mostrando 
o vigor dos velhos tempos. Isso foi suficiente para, 
em cinco meses, alavancar a audiência média em 6 
pontos e reconquistar sua posição histórica: o 2º 

lugar, frente aos cinco pontos da Record, segundo 
dados do Ibope Telereport (agosto e setembro, 
2008). A recuperação foi motivo de festa na emis-
sora. Os funcionários usaram adesivos onde se lia 
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“2º lugar em audiência – SBT” e Daniela Beyruti, 
filha de Silvio Santos e diretora geral da emissora, 
distribuiu um comunicado parabenizando o esfor-
ço das equipes no processo de revitalização do 
prestígio da casa junto à audiência, embora a situ-
ação fosse, e ainda é, frágil. 

Silvio Santos não dá entrevistas. Não, formal-
mente. Foi pego de surpresa, nos últimos tempos, 
pelas equipes do “Pânico na TV”, da Rede TV, e 
“CQC”, da Band. A audiência vai às alturas quando 
ele aparece à paisana. Os departamentos de market-
ing sabem disso: SS é constantemente cortejado 
para estrelar campanhas de merchandising, por 
valores impublicáveis, principalmente por bancos. 
Ele recusa, uma a uma. 

conTrovérSiAS
A retomada da audiência sob o estilo “SS” de 

administrar seus negócios, no entanto, ainda gera 
polêmica. “Ao alterar muito sua grade de progra-
mação, Silvio Santos impede a fidelidade dos 
telespectadores. Essa também é uma das causas da 
queda da audiência. Ninguém quer deixar de ver 
seu programa, mas se ele muda freqüentemente de 
horário, a audiência deixa de assistir", avalia 
Laurindo Lalo Leal, professor da ECA/USP e 
Ouvidor Geral da TV Brasil. A assessoria de 
imprensa do SBT afirma, contudo, que as mudan-

ças na grade horária foram mais intensas há 
dois anos, e que, em 2008, poucas alterações 
bruscas foram feitas. De todo modo, o vai-e-
vem dos programas desagradou vários dos 
apresentadores, como Adriane Galisteu e 
Hebe Camargo, além de ter esvaziado o impac-
to da reestruturação do jornalismo na casa, 
depois de o SBT ter contratado as estrelas 
Ana Paula Padrão, em 2005, e Carlos 
Nascimento, em 2006, sob os holofotes e expec-
tativas da mídia. 

Há quem diga que Silvio Santos não gosta de 
jornalismo. O desinteresse, por outro lado, tem 
aspectos positivos. Editores e repórteres que já 
passaram pela casa relatam a independência 
editorial permitida pelo patrão. O jornalista 
Ademar Altieri, um dos responsáveis em trans-
formar e dar visibilidade ao jornalismo do SBT 
no final dos anos 1980, com a chegada de Boris 
Casoy, lembra: “Quando ligava um político para 
reclamar de alguma matéria, ele [Sílvio Santos] 
pedia com todo respeito – digo porque eu ouvi 
e o vi fazer isso – ‘olha deputado, eu realmente 
entendo muito pouco de jornalismo e por isso 
contratei estas pessoas que estão aí; faça-me 
um favor, excelência, liga lá para o Marcos 
Wilson porque ele lhe atenderá muito bem, 
trata-se de um sujeito de bem, muito bem qua-
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lificado, educado e garanto que lhe dará toda 
atenção necessária’”. Hoje diretor de comunica-
ção corporativa no setor privado, Altieri relata 
ainda o compromisso de não interferência no 
jornalismo, assinado por Silvio Santos. 
“Enquanto estive lá, ele cumpriu à risca”, afir-
ma. Mauro Tagliaferri também ressalta a inde-
pendência permitida no SBT. “Nunca soube de 
interferência do SBT no conteúdo jornalístico”, 
afirma o repórter, hoje na Rede Record, com 
passagens também pela Globo.

A expansão regional, um nome de peso como 
Boris Casoy, que reinventou o telejornalismo 
brasileiro com suas opiniões ao vivo, e o inves-
timento em reportagens configuraram uma 
fórmula que deu certo durante muitos anos, 
mas, em paralelo, o nascimento do “Aqui 
Agora”, em 1991, revelava uma vocação do DNA 
de Silvio Santos: popularizar a programação a 
qualquer custo para conquistar índices eleva-
dos de audiência, outro aspecto amplamente 
criticado da personalidade empresarial de SS. 
“Na verdade, esse modelo apenas reforça o 
preconceito de se dar ao telespectador o que 
pensam ser o gosto dele, subestimando a capa-
cidade intelectual das diversas periferias bra-
sileiras", critica Lalo Leal. 

Marcos Cripa, que integrou a equipe de refor-

mulação do jornalismo na casa entre 2005 e 2007, 
lamenta que o projeto não tenha sido inteiramente 
encampado por Silvio Santos. “Acredito que o proje-
to não tenha totalmente fracassado. Ainda há jorna-
lismo produzido lá, só que infinitamente menos do 
que eles haviam planejando. O saldo, no entanto, é 
positivo, porque há mais jornalismo agora de que 
quando assumimos”, avalia. Segundo Cripa, “é uma 
pena que não haja um jornalismo melhor, o Silvio 
Santos não tem interesse em ter jornalismo e uma 
boa equipe de redação”, lamenta.

Há três fases históricas do jornalismo no SBT. A 
primeira, com a credibilidade de Boris Casoy e a 
audiência do “Aqui Agora”. A segunda, quando 
Eliakin Araújo e Leila Cordeiro abandonaram as 
telas após a ruptura do SBT com a CBS, e Silvio 
Santos apenas cumpriu o protocolo de 5% da grade 
horária, como manda a lei. A terceira, a tentativa 
dos últimos anos de ressuscitar o jornalismo na 
casa. Um desses projetos recentes, a volta do noti-
ciário popular do “Aqui Agora”, foi rejeitado pelo 
telespectador. Por outro lado houve a contratação 
de nomes como Ana Paula e Nascimento, cujos 
resultados ainda não foram colhidos. 

Comparado aos anos 1980 e 1990, muito mudou 
no mercado de TV aberta no Brasil: a presença 
agressiva da Record, a popularização da internet e 
da TV paga e o envelhecimento das antigas audi-
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O GrupO SilviO SantOS – cujO carrO chefe é O SBt – atinGiu a marca de maiS de 

trêS dezenaS de empreSaS, de lOjaS de eletrOdOméSticOS a fáBrica de cOSméti-

cOS, de BancO a cOnceSSiOnária de veículOS. é um impériO múltiplO e heterO-

GêneO, adminiStradO SOB O Olhar atentO dO patrãO e SuaS idiOSSincraSiaS. nO 

hOtel dO GrupO, jequitimiar, nO Guarujá, litOral de SãO paulO, OS prOdutOS 

de hiGiene nO quartO SãO prOduzidOS pela empreSa jequiti, tamBém dO GrupO. 

aS inSerçõeS de SOrteiOS de teleSena e OS prOGramaS liGadOS aOS títulOS de 

capitalizaçãO dO BancO panamericanO na prOGramaçãO dO SBt SãO devidamen-

te paGOS, cOmO puBlicidade de qualquer Outra empreSa. aO Sair àS cOmpraS 

para a empreSa, recOmenda-Se que funciOnáriOS aS façam naS empreSaS dO 

GrupO. uma funciOnária relata que, aO cOmprar um televiSOr naS lOjaS dO 

Baú, para O própriO SBt, receBeu O vultOSO deScOntO de 5%. O própriO SilviO 

SantOS, quandO faz merchandiSinG de SeuS prOdutOS, receBe pOr iSSO, cOmO Se 

fOSSe um GarOtO prOpaGanda independente. nãO à tOa, SilviO SantOS permane-

ce SendO O maiOr cOntriBuinte de impOStO de renda peSSOa fíSica nO paíS, 

SeGundO a aSSeSSOria dO SBt, O que O deixa OrGulhOSO. diz-Se que ele mOrre 

de medO de Ser peGO numa fiScalizaçãO. “traumaS dO tempO de camelô”, cOnta 

uma fOnte liGada a ele. a amBiçãO, nO entantO, ainda nãO permitiu que ele 

fizeSSe cOmO SeuS cOncOrrenteS diretOS: aO Ser prOcuradO pOr um emiSSáriO 

da iGreja univerSal para vender a madruGada, fOi cateGóricO. “Só vendO Se 

vOcêS paGarem aO SBt O quantO paGam para a recOrd”, teria afirmadO. era um 

GOlpe de meStre para prOteGer Seu territóriO.

ências empurraram o SBT para uma posição de 
guerrilha, diversa do confortável assento na 
vice-liderança, conquistado e consolidado 
durante seus dias de glória. No entanto, o SBT 
ainda cultiva prestígio junto a uma base de 
telespectadores insatisfeitos com o fogo cru-
zado da Globo versus Record e com a briga 
entre as emissoras menores. Pesquisa qualita-
tiva aplicada em 100 telespectadores e elabo-
rada pelo próprio SBT revela que a audiência 
considera como “familiar” a programação da 
emissora de Silvio Santos e se sente satisfeita 
com as novidades em 2008, como a reprise de 
Pantanal, a volta do Programa Silvio Santos e 
o retorno do SBT ao segundo lugar. Parte dessa 
avaliação positiva está diretamente ligada à 
imagem de SS, um raro caso em que o maior 
patrimônio da empresa é seu proprietário. A 
Record trocou de comando, ao ser adquirida 
pelo bispo Macedo. A TV Manchete foi adqui-
rida por uma sociedade (e transformou-se em 
Rede TV!), Roberto Marinho morreu, e o velho 
Saad, comandante do Grupo Bandeirantes, 
também não está mais vivo desde 1999. Todas 
as emissoras sobreviveram e, em muitos casos, 
melhoraram seu desempenho. Enquanto Silvio 
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OUTRAS GERAÇÕES
HEbE CAmARGO E, à DiR., COm 
SilviO SAnTOS, A ApRESEnTADORA-
miRim mAíSA: "GRACinHAS" 
DiFEREnTES. nA páG. SEGUinTE, 
CRiS pOli, ApRESEnTADORA DO 
SUpER nAnny"; AbAixO, 
ApRESEnTADORES DO "OlHA vOCê"
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Santos estiver diante das telas, há uma garan-
tia segura do sucesso do SBT, por isso a resso-
nância que tem os boatos de aposentadoria e 
os movimentos de sucessão familiar.

lei do Silêncio
No SBT, pouco se fala sobre a sucessão. Após 

apresentar suas filhas como naturais herdeiras 
de seus negócios, a mídia tratou de lançar luz 
sobre as novas personagens da Anhangüera. 
Segundo informações internas, isso desagra-
dou profundamente tanto a Silvio Santos 
quanto às próprias sucessoras, preparadas len-
tamente pelo pai para assumir o comando das 
várias empresas que compõem o Grupo. 
Discretas, o pouco que se lê sobre elas ou é 
vazamento, ou especulação. Em rara aparição, 
Daniela Beyruti, diretora artística da casa, em 
entrevista de capa à revista Poder, de Joyce 
Pascowitch, reconheceu que as sucessivas 
mudanças na grade de programação eram ruins 
ao SBT, mas reafirmou a vocação da casa em 
dialogar com os públicos de classes C e D. O 
debut provocou uma corrida de entrevistas e 
sucessivas notas na imprensa, quase todas 
mentirosas. Ao contrário do que se aventa, a 
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comemoração. Questionada sobre 
a concorrência com a Record, a 
assessoria de comunicação é 
lacônica: “O SBT continua prio-
rizando a ética de mercado”. O 
diretor nacional de jornalismo, 
Paulo Nicolau, também fala com 
cautela sobre os avanços em 
2008 e os planos para o ano que 
vem, embora revele planos de 
expansão, com valorização e 
fortalecimento das emissoras 
regionais. Contrariando o mito 
de que a casa despreza o jorna-
lismo, Nicolau afirma que os 
resultados de investimento na 
área são evidentes: “Telejorna-
lismo é fundamental, já que a 
maioria da população se infor-

ma pela TV. É um serviço público relevante e, 
além disso, dá prestígio, audiência e faturamen-
to”, enumera. Questionado sobre os investi-
mentos arrojados em equipe, estrutura e equi-
pamento em 2005 e 2006, e a falta de retorno 
imediato frente a ansiedade de Silvio Santos 
pelos resultados, Nicolau afirma que o SBT 
ainda tem “uma das melhores equipes do país, o 
que nos permite cobrir com eficiência e inteli-
gência os fatos mais importantes e interessan-
tes do noticiário”. 

Entre os planos para 2009, estão o lança-
mento de uma novela escrita por Íris Abravanel, 
mulher de Silvio Santos, a adaptação para TV 
de textos de radiodramaturgia escritos por 
Janete Clair, o licenciamento de um programa 
de sucesso internacional, “Esquadrão da Moda” 
e a manutenção das experiências bem-sucedi-
das no segundo semestre deste ano. 

Tudo depende da relação entre Silvio Santos, 
o homem de comunicação, e Senor Abravanel, o 
empresário bem-sucedido. Caso seja equilibra-
da, é possível que o SBT volte à boa forma. 
   
*Com Fabrício Teixeira, da revista IMPRENSA, e colabora-

ção especial de José Ribeiro Rocha e Verônica Partinski

caneta ainda está nas mãos de Silvio Santos. 
Quase todas as decisões tomadas por Daniela e 
suas irmãs (Cíntia, Patrícia, Renata e Sílvia, 
distribuídas em funções e empresas diferen-
tes) passam pela aprovação do pai. 

Estrategicamente, o SBT optou pela lei do 
silêncio desde dezembro de 2006, quando a 
diretoria da casa desmontou a equipe de comu-
nicação e assessoria de imprensa da emissora, 
onde permaneceram alguns poucos profissio-
nais responsáveis por áreas e trabalhos pontu-
ais. Na época, não explicaram a decisão. Hoje, 
sabe-se que, na esteira do desmonte, muitos 
funcionários foram demitidos porque vazavam 
informações sigilosas à imprensa. “Estavam 
jogando no time adversário”, relata uma fonte. 
Aos poucos, a aproximação com a imprensa 
começa a ser restabelecida, coincidentemente 
com o aumento da audiência média e o lança-
mento de novos programas.

2009
O clima na casa é de otimismo: a vice-lideran-

ça estimulou os ânimos e aqueceu as equipes 
para 2009, quando novos programas serão lança-
dos. Mas a cautela ainda impede arroubos de 
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colegas De auDitório
com tantas oscilaÇÕes, só 
uma atraÇão Do sBt manteVe 
o sucesso atraVés Dos anos: 
o PróPrio silVio santos
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